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Hartolan yhtenäiskoulun henkilökunta 2021 - 2022 
 

Hallinto  

Kotila-Paaso Tiina  rehtori 

Itävuori Tiina   apulaisjohtaja 

Johansson Eija   toimistosihteeri 

 

Opettajat 

Husu Marketta   erityisopettaja 

Itävuori Tiina   lehtori    kotitalous, oppilaanohjaus,  

biologia, terveystieto  

Karlsson Tomi   luokanopettaja   liikunta 

Laitinen Merja   lehtori    äidinkieli ja kirjallisuus 

Liikanen Hannu  lehtori    historia, yht.k.oppi, uskonto, maantieto 

Oksanen Maarit  lehtori    englanti, ruotsi 

Peltonen Heli   luokanopettaja    

Peltonen Ismo   lehtori    matematiikka, fysiikka, kemia  

Porvari Leena-Kaisa  luokanopettaja   liikunta, musiikki  

Raatikainen Ilpo  luokanopettaja   käsityö 

Rahikainen Marja   tuntiopettaja   käsityö, kuvataide 

Sulio Malla   tuntiopettaja   terveystieto, 4.10.21 alkaen   

Virman-Tonteri Riikka luokanopettaja    

Viertola Ville   vs. erityisopettaja  musiikki  

Järvinen Hilda   tuntiopettaja   16.8.-24.9.2021 

    

    

Koulunkäynninohjaajat ja iltapäivätoiminta             Muu henkilökunta 

   

Halttunen Leena  koulunkäynninohjaaja  Huikko Anne       psykologi 

Karnaattu Sari   koulunkäynninohjaaja  Nieminen Jukka       ravitsemustt. 

Kiiski Pirjo   koulunkäynninohjaaja  Tarhonen Jyrki      talonmies 

Olkkonen Taru  koulunkäynninohjaaja  Palkeinen Jenni                kuraattori 

Ruoppi Anna   koulunkäynninohjaaja  Salo Elina       terv.hoitaja 

Ruokola-Parkkonen Mervi koulunkäynninohjaaja  Kaihila Tiina       terv.hoitaja 

Sund Leena   koulunkäynninohjaaja       

  

          

 

                   

   

   

             

     

         

     

 

 

 

 

 



 Rehtorin terveiset kesäloman kynnyksellä 

 

 
Kun huomaa ohimennen olevansa pikkuisen onnellinen 

Ihan vähän ilahtunut, muuten vain mielissään 
Silloin pitää äkkiä napata hetkestä kiinni 

tehdä siitä oikein suuri numero 
alleviivata ja korostaa keltaisella 

päällystää post-it-lapuilla 
että sitten elämää selatessaan 

löytäisi helposti ne kohdat 
ja muistaisi kuinka monella tapaa 

onni oli!  
- Elina Salminen - 

 

Hyvä juhlayleisö, oppilaat, yhtenäiskoulun väki ja kotiväki. Hyvät peruskoulun päättävät nuoret! 

Tervehdin teitä ja iloitsen siitä, että vietämme tänään lukuvuoden päättäjäisiä ja juhlimme yhdessä 

kesän tuloa. Aivan erityinen juhlapäivä tämä on teille hyvät yhdeksäsluokkalaiset. 

Peruskoulunne on pian ohi ja perusopetuksen päättötodistuksen saa 17 nuorta. 

Alussa lukemani runo on Elina Salmisen käsialaa ja kuvaa oivallisesti niitä tunteita, mitkä ovat 

olleet vähän unohduksissa, mutta joita on syytä korostaa – onni, mielihyvä ja ilo siitä, että olemme 

tässä, yhdessä ja läsnä. Viimeiset kolme vuotta näitä kevätjuhlia on vietetty etänä, ilman yleisöä tai 

yleisömäärää supistaen koronapandemian vuoksi. Tyytyväisenä totean, että olemme taas 

selviytyneet monin tavoin haasteellisesta vuodesta. Lopulta pandemia tavoitti vuodenvaihteessa 

myös Hartolan. Turvattomuus ja sotatoimet Ukrainassa ja monenlaiset huolet huomisesta ovat 

tuoneet koulutyöhön epävarmuutta ja vaikuttaneet jokaisen hyvinvointiin. On suuri onni, että 

olemme pandemian suhteen toivottavasti jo voiton puolella ja että asumme Suomessa, jossa 

saamme elää rauhassa ja turvassa. 

Onni pulppuaa myös siitä, että lukuvuosi on lopuillaan ja ahkeran työn tulokset ovat vihdoin käsillä. 

Perusopetuksessa arviointi toteutetaan monipuolisesti. Oppiaineen arvosana muodostuu oppilaan 

tiedoista, taidoista ja työskentelystä. Tämän lisäksi oppilas saa arvion käyttäytymisestään. Arviointi 

ei tarkoita ainoastaan arvosanan antamista, vaan siihen liitetään myös palaute, jota oppilas saa 

koulupäivän aikana. Arviointiin sisältyy tavoitteiden asettamista, oppilaan aktiivista toimintaa oman 

oppimisensa edistämiseksi, itsearviointia, ryhmässä toimimista ja vertaisarviointia. Tänä keväänä 

myös päättöarvioinnissa on tapahtunut muutos. Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset kriteerit 

perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Nämä kriteerit lisäävät arvioinnin 

yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.  

Suuri ilon ja mielihyvän aihe on yhtenäiskouluun elokuussa valmistunut laajennusosa, jossa on 

luokanopetuksen luokkia, kotitalousluokka, jakelukeittiö ja ruokasali, oppilashuollon ja hallinnon 

tilat sekä monitoimiaula katsomoportaikkoineen. Uuden koulurakennuksen, kukkokäytävän ja 

yläkoulusiiven tekniikkamuutostöiden sekä investointien myötä on taattu sisäilmaltaan puhtaat, 

terveelliset, laadukkaat ja viihtyisät koulutilat ja materiaalit. Uudet koulutilat on varusteltu uuden 

digiteknologian mukaisesti ja sisustettu laadukkailla kalusteilla ja sisustusmateriaaleilla. Suuri osa 

vanhasta koulurakennuksesta on poistettu kokonaan käytöstä. Vanhan koulun purkutyöt ajoittuvat 

seuraavaan kesään 2023. Myös piha-alueiden maisemoinnit, istutukset ja muut viimeistelyt tehdään 

tuolloin. Jo tänä kesänä tulee muutamia uusia piha- ja leikkivälineitä koulun etu- ja takapihalle. 



Myös KunkkuAreenan viereen rakenteilla oleva skeittiparkki valmistunee piakkoin ja on 

kesälomalla jo käytettävissä. Toivottavasti nämä uudistukset tuovat iloa ja mielihyvää 

monenikäisille. 

Hyvä juhlayleisö. Tänään erityisen onnellisilta näyttävät 9. luokan oppilaat. Teillä on nyt 

takanapäin yhdeksän vuoden urakka ja oppivelvollisuus sen kuin vain jatkuu - aina tuonne 18-

vuotiaaksi asti. On kuitenkin aika lähteä täältä tutusta ja turvallisesta koulusta jatko-opintoihin 

toiselle asteelle - lukioon tai ammatilliseen kouluun. Uskokaa omiin mahdollisuuksiinne, olkaa 

valmiita yrittämään ja tekemään työtä päämääränne saavuttamiseksi. 

”Elämässä on hurjasti kerroksia, on portaita ja pihoja, avointa tilaa ja ahtautta, kellareita ja 

komeroita. Niin paljon ovia ja ikkunoita, ettei eteiseen kannata jäädä, vaikkei tietäisi jatkuuko 

kulman takana kapea vai koristeltu käytävä. ”  

 

Näin voisi kuvata myös koulunsa päättävän nuoren ihmisen mietteitä ja epäröintiäkin monenlaisten 

valintojen edessä. Olen varma, että löydät omien valintojesi kautta opiskelu- ja työuran ja sijoitut 

mieleisellesi alalle. Muista, että tämä on sinun matkasi ja yksin sinun. Muut voivat kulkea 

rinnallasi, mutta kukaan ei voi kulkea sinun puolestasi. Ole rohkea ja arvosta itseäsi, vaikka näin: 

Kiitos, että saan olla minä! 
että saan elää itseni sisällä 

enkä kenenkään muun 
että minulla on nämä jalat ja nämä kädet 
tämä tukka ja tällaiset ajatukset sen alla. 

Ja kiitos tästä hurjasta matkasta 
jonka olen käynyt 

voidakseni tänään todeta ääneen 
että on hyvä olla 

juuri näin. 
 

-  Elina Salminen - 

 

Lämpimät onnittelut teille jokaiselle. Hyvää matkaa eteenpäin! 

Haluan kiittää tästä vuodesta koko kouluyhteisöämme niin oppilaita, henkilökuntaa kuin 

kotiväkeäkin! Teistä jokainen on tärkeä ja korvaamaton. Lisäksi kiitän koululle tärkeitä 

yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä, joiden kanssa taakka on helpompi kantaa ja askel on 

keveämpi. On onni, että meitä kuunnellaan, koulua arvostetaan ja lapsiin ja nuoriin panostetaan. 

Erityinen kiitos Hartolan vanhempainyhdistykselle, jonka kanssa yhteistyötä on tehty kuluneena 

lukuvuonna monin tavoin, eikä vähiten vanhan koulun kalusteiden ja tavaroiden huutokaupan 

tiimoilta. Toivon uudelle yhdistykselle aktiivista jatkoa ja hyvää yhteistyötä kanssamme myös 

tulevaisuudessa. 

Kiitän kaikkia stipendien lahjoittajia runsaista lahjoistaan.  

Toivotan kaikille aurinkoista, lämmintä ja rentouttavaa kesää! Pidetään huolta toisistamme! 

 

Tiina Kotila-Paaso 

rehtori 

 



 

 

 

Arvoisat kuulijat; koulun väki, oppilaat ja juhlavieraat 

 

Me muodostamme luokan. Joka ikinen meistä on tärkeä osa yhteisöämme. Kimi, Oliver, Joni, 

Janne, Mia, Jens, Terho, Janie, Kasper, Saara, Jere, Iida, Anni, Tuomas, Markus, Aino, Aki-Petteri, 

Hannu ja Minttu.  

 

Aina luokastamme on löytynyt se, joka saa muut nauramaan. Se, joka auttaa muita koulutehtävissä. 

Myös se, joka yllättää kaikki. Näiden yhdeksän vuoden aikana olemme alkaneet oppineet tuntemaan 

itseämme sekä toisiamme. Kasvamme silti vielä. Jatkakaamme kaikki vielä siis oppimista ja uuden 

kokemista.  

 

Nyt on aika kiittää, mutta ehkä on myös hyvä pyytää anteeksi. Kaikille niille, joita olemme 

ärsyttäneet tai jonka tunnilla olemme käyttäytyneet huonosti. Kiitos sinulle, joka olet opettanut 

meitä. Kiitos sinulle, joka olet jaksanut meitä huonoina aamuinasi. Kiitos teille kotona, jotka olette 

tukeneet meitä, myös niiden matikan tehtävien kanssa, joita kukaan ei ymmärtänyt. Kiitos teille 

ystävät, jotka olette kulkeneet kanssamme. Juuri nämä huonot aamut ja vaikeat tehtävät pakottivat 

meidät oppimaan, kasvamaan, ja elämään. Kiitos myös niistä.  

 

On vaikeaa kuvitella, että peruskoulu päättyy tähän. Vastahan me olimme pieniä ykkösluokkalaisia, 

ja pian alamme opiskella kokonaan uudessa ympäristössä - joku lukiossa, joku ammattikoulussa.  

 

Nyt kun ysiluokan jälkeen ei enää nähdä, ainakaan niin usein, uskon silti, että jokainen meistä tulee 

kaipaamaan tätä aikaa. Joskus tulevaisuudessa, kun vaikkapa luokkakokouksessa tai Hartolan 

kaduilla tullaan tapaamaan, toivotaan, että voidaan moikata ja nauraa vanhoja juttuja muistellen.  

 

Kiitos kaikille näistä yhdeksästä pitkästä, mutta niin lyhyestä, arvokkaasta vuodesta.  

 

Hyvää kesää, onnea tulevaisuuteen ja ennen kaikkea suuri kiitos.  

 

Aino Ruoppi 9.lk 

Hartolan Yhtenäiskoulu 

 

 

 

 

 

 

Tervehdys vanhempaintoimikunnasta! 

 

Toimintakausi 2021–2022 lähti ripeästi liikkeelle kodin ja koulun päivällä 11.9.2022. Tämä 

tapahtuma ehti olla jo ennen vanhempaintoimikunnan järjestäytymiskokousta, joka pidettiin 

12.10.2021. Puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut ja varapuheenjohtajaksi Marianne Parkkinen. 

Opettajajäsenenä jatkoi Tiina Itävuori. Toimintaa päätettiin jatkaa samojen hyviksi havaittujen 

mallien mukaisesti, kuten oli toimittu aiemminkin; osallistumalla retkiin ja järjestämällä 

talviliikuntapäivä, koronarajoitusten salliessa. 

Toimintakautta on edelleen varjostanut korona-aika, joka on vaikuttanut järjestettäviin tapahtumiin 

ja retkiinkin. Syksyn perinteisiä Hartolan markkinoita ei edelleenkään voitu järjestää ja näin oli 



edessä varainkeruun uudelleen mietintä. Keskustelut vanhan koulun irtaimiston kohtalosta 

herättivät eräänä päivänä idean huutokaupan järjestämisestä varainkeruuta varten ja keskusteluja 

koulun ja kunnan kanssa alettiin käymään. Huutokauppa järjestettiin 20.11.2021 ja myyntiä on 

jatkunut läpi talven. Vanhempaintoimikunta haluaa esittää suuren kiitoksen Hartolan kunnan 

sivistystoimelle ja tekniselle osastolle. 

Syksy oli myös suuren muutoksen aikaa. Vanhempaintoimikunnan ensimmäisen kokouksen jälkeen 

aloimme miettimään toiminnan kehittämistä ja päädyimme perustamaan Hartolan 

vanhempainyhdistys ry:n. Vanhempaintoimikunta jatkoi toimintaansa yhdessä yhdistyksen kanssa 

aina maaliskuulle 2022 asti. Hartolan vanhempainyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 

20.10.2021. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut ja varapuheenjohtajaksi sekä 

rahastonhoitajaksi Marianne Parkkinen. Sihteeriksi valittiin Eija Kunnaskari. Yhdistyksen 

hallituksessa jatkavat kaikki vanhempaintoimikuntaan kuuluneet jäsenet ja koulun asiantuntijana 

Tiina Itävuori. 

Talven toimintaan Hartolan vanhempainyhdistyksessä on kuulunut mm. talviliikuntavälineiden 

hankinta koululle ja päiväkotiin yhteistyössä OP Järvi-Hämeen kanssa. Talviliikuntapäivä Purnussa 

3.–9. luokkalaisille järjestettiin 18.2.2022. Heurekan retkikin saatiin järjestymään 8.lk ja 9.lk 

oppilaille. Kesällä järjestämme yhdessä Hartolan kunnan kanssa koko perheen puistopäivän 

uudistetussa leikkipuistossa 15.7.22. Puistoon olimme hankkimassa yhdessä paikallisten yritysten 

kanssa uuden liukumäen ja kunta tekee myös omia hankintojaan puiston parantamiseksi. 

Hartolan vanhempainyhdistyksestä tietoja löytyy nettisivuiltamme hartvy.yhdistysavain.fi ja 

Facebook-sivuiltamme. Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki hartolalaisten lasten 

vanhemmat ja huoltajat aina peruskoulun päättymiseen saakka. Vanhemmille ja huoltajille jäsenyys 

on maksuton. Kannattajajäseneksikin voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa toimintaamme tukea. 

Nyt kun kesä koittaa ja koronarajoituksetkin ovat osaltaan väistyneet voimme toiveikkaina suunnata 

katseen tulevaan ja alkaa valmistautumaan ensi lukuvuoteen. Tulevana kautena haluamme 

kohdentaa toimintaamme enemmän vanhemmille ja edelleen kehittää yhteistyötä vanhempien ja 

koulun/varhaiskasvatuksen kanssa. Syksyllä on tärkeää valita jokaiselta luokalta oma vanhempien 

edustaja, joka toimii luokan vanhempien yhteyshenkilönä, kun kouluissa käsitellään luokan asioita.  

Tämä henkilö voi toimia myös luokan edustajana Hartolan vanhempainyhdistyksen suuntaan ja 

halutessaan olla ehdolla yhdistyksen hallitukseen. Hartolan vanhempainyhdistyksen vuosikokous 

järjestetään lokakuun loppuun mennessä. 

 

Hartolan vanhempainyhdistys toivottaa hyvää ja aurinkoista kesää kaikille. 

 
Toni Miller 

Puheenjohtaja 

Hartolan vanhempainyhdistys ry 

 

 

Vanhempaintoimikunnan edustajat koululuokilta lukuvuonna 2021–2022 (myös Hartolan 

vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenet) 

 

varhaiskasvatus  Kalle Aro 

esikoulu  Helmiina Puisto 

1. lk   Taru Liukkonen   6   lk Toni Miller 

2. lk   Hennariikka Sankari   7.  lk Marianne Parkkinen 

3. lk   Maarit Hilden    8a lk Dorotea Kyytsönen 

4. lk   Katja Palm    8b lk Janina Sarvilahti 

5a lk   Eija Kunnaskari   9.  lk Hanna Ikävalko 



5b lk   Tiia Lahtinen 

 

Oppilashuolto lukuvuonna 2021-2022 

Oppilashuolto on lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa 

merkittävä osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. 

Kuluneen lukuvuoden aikana oppilashuoltoa toteutettiin ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko 

kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilashuoltoryhmä piti merkittävänä 

toimenpiteitä oppilaiden hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä lisäsi niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

kouluyhteisössä. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus ovat olleet tärkeitä asioita niin ikään. 

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa, 

syyslukukaudella tiiviimmin.  

Oppilailla on myös lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, kuten 

kouluterveydenhuoltoon- sekä psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Kouluterveydenhuollossa 

toteutuivat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset.  

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista 

kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja 

ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon 

sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Yksilökohtainen oppilashuolto 

perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, 

omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa 

hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.  

Yksilökohtaisessa oppilashuollossa asiaa käsitellään yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa 

asiantuntijaryhmässä, joka kootaan tarpeellisista asiantuntijoista. Ryhmän kokoonpano perustuu 

oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen.  

Oppilashuoltoryhmän toiminta noudattaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista 

opetussuunnitelmaa. Oppilashuollon ohjausryhmänä toimii Hartolan kunnan LAPE-ryhmä, jossa 

ohjausryhmän asioita käsitellään erillisinä asioina. Ohjausryhmä vastaa opetuksen 

järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 

arvioinnista.  

Oppilashuoltoryhmään ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:  

Anne Huikko, psykologi  

Marketta Husu, erityisopettaja  

Tiina Kotila-Paaso, rehtori  

Jenni Palkeinen, kuraattori  

Elina Salo/Tiina Kaihila, kouluterveydenhoitaja  

Tiina Itävuori, opinto-ohjaaja, oppilashuoltoryhmän pj.  

Luokkien yhteisöllisiä asioita käsiteltäessä kutsuttuina ovat olleet myös oppilaiden ja huoltajien 

edustajat.  

 

 

 

 



 

Hartolan Yhtenäiskoulun oppilaskunta lukuvuonna 2021-2022 

 

Oppilaskunnalla on tärkeä rooli yhteisöllisyyden luojana ja osallisuuden lisääjänä Hartolan 

Yhtenäiskoulussa. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, 

pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja lisätä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. 

Oppilaskunnassa päätetään ja tehdään yhdessä, vaikutetaan oppilaille itselleen tärkeisiin asioihin ja 

opetellaan tekemään erilaisia projekteja. 

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, 

joka edustaa koko oppilaskuntaa. Jokainen luokka 1-9 valitsi oppilaskunnan hallitukseen 

edustajansa. Oppilaskunnan hallitus muodostuu luokkien valitsemista luottamusoppilaista. 

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimi Marja Rahikainen. Mervi Ruokola-Parkkonen toimi 

hänen työparinaan ja oppilaskunnan ohjaajana. 

 

Lukuvuoden aluksi oli oppilaskunnan järjestäytymiskokous. Yksimielisesti valittiin puheenjohtaja 

ja sihteeri sekä heille varahenkilöt. Toiminta alkoi koulurauhan julistuksella 25.8. Syyskuussa 

oppilaskunta organisoi päivätyökeräyksen. Tänä vuonna keräyskohteena oli WWF:n kampanja 

Puhkaistaan pimeys – maapallomme tarvitsee järjen valoa. Syksyllä osallistimme koko koulun 

kyselyllä, jonka aiheena oli piha-alueiden kiinteiden kalusteiden hankinta. Samassa yhteydessä 

oppilaat saivat vaikuttaa myös välituntiliikuntavälineiden hankintaan. Ennen syyslomaa 

oppilaskunta oli mukana järjestämässä perinteistä sisäpeliturnausta kahvioineen. Halloween 

huomioitiin jälkikäteen 3.11. mm. koulun koristelulla, haamutikkareilla ja teemaruokailulla.  Lapsen 

oikeuksien viikko oli 15. - 21.11. Jokainen koulun oppilas koristeli yhden sulan, joista muodostui 

koulun seinälle ’Unelmien siivet’. Niiden edessä saattoi valokuvata itsensä. Ruotsalaisuuden päivän 

aattona 5.11. oppilaskunta oli mukana uuden kruununperillisen kruunajaisissa. Tehtävään valittiin 

seitsemäsluokkalainen Onni Koivisto. Joulun lähestyessä ruokalaan ilmestyi joulusukkakalenteri 

luokkakohtaisine arvoituksineen ja suklaineen. Ennen joulua oli myös mm. jouluradio ja 

joulupostilaatikko. Ja jostain ihmeestä ilmestyi pienimpien oppilaiden luokkien ikkunoiden 

ulkopuolelle sisään kurkkivia tonttuja… 

 

Tammi-helmikuun vaihteessa oppilaat osallistuivat kansalliseen Lapsistrategiaäänestykseen. 

Strategian tavoitteena on luoda aidosti lapsi- ja perhemyönteinen kaikkien lasten Suomi.  

Helmikuussa oli ystävänpäiväohjelmaa. Tervehdykset ystävälle ja kaikki osallistava 

ystävänpäiväaforismiketjun tekeminen toivat vaihtelua koulupäivään. Pääsiäisen kunniaksi 

oppilaskunta tarjosi suklaamunat ruokailun yhteydessä. Ruokala oli koristeltu teeman mukaisesti. 

Huhtikuussa lapsiparlamentti ja oppilaskunta nostivat esille demokratiakasvatuksen kutsumalla 

uudet kunnanjohtaja Jarkko Seppälän ja hallintojohtaja Katja Koskulan tutustumaan oppilaskunnan 

toimintaan. Samalla saimme kysellä lapsia ja nuoria askarruttavista asioista suoraan 

kuntapäättäjiltä. Toukokuussa ruokalan vappukoristelujen jälkeen olimme järjestämässä 

sisäpeliturnausta ja kahvion tapahtumaan. Toukokuussa kunnan hyvinvointikoordinaattori Johanna 

Huttunen pyysi oppilaskunnan lausuntoa sote-uudistuksen myötä muuttuviin kuraattoripalveluihin. 

 

Oppilaskunnan hallituksen muodostivat seuraavat oppilaat: 

 

1 lk Nonna Hölttä, Silja Tonteri  7   lk Adele Saine, Onni Koivisto varapj. 

2 lk Masi Kojola, Emma Virlander  8a lk Riina Salonen 

3 lk Lenni Tonteri, Minea Tamminen  8b lk Emilia Uitos, Essi Pajunen 

4 lk Reetta Vuorela, Iitu Palm   9   lk Aino Ruoppi pj, Mia Ikävalko sihteeri 

5alk Milla Virtanen, Jimi Pesonen 

5blk Oiva Koivisto,  



6 lk Enni Hölttä, Aleksi Ruoppi. 

 

 

 

 

Kerhotoiminta Hartolan Yhtenäiskoulussa 

 

Hartolan yhtenäiskoulussa toimi 2022 parkourkerho, jota veti Lahden Parkour-Akatemia sekä 

sulkapallokerho, jota veti Taru Olkkonen.  

 

Välituntiliikunta 

Panostimme kuluneen vuoden aikana välituntiliikkumiseen ja hankimme ulkovarastoihin oppilaita 

innostavia liikuntavälineitä. Koronarajoituksien vuoksi sisäliikuntavälitunteja liikuntahallissa ei 

järjestetty. Koulutetut välkkärit järjestivät kevätlukukaudella välituntitoimintaa ja leikkejä 1.- 4. -

luokan oppilaille ulkona. 

Liikuntatapahtumat 

Järjestimme liikuntatapahtumia koko lukuvuoden ajan: 

• marraskuussa oppilaskunnan järjestämä turnaus 1.-9.luokkalaisille 

• helmikuussa vanhempaintoimikunnan rahoittama talviliikuntapäivä. 3 – 9 luokat tekivät 

lasketteluretken Purnuun ja 1 – 2 luokat laskivat mäkeä Soriksella. 

• huhtikuussa oppilaskunnan järjestämä turnaus 1-9 luokkalaisille 

 

 

Valtakunnallinen Metsävisa 

 

1. Aino Ruoppi    

 

9. luokan matematiikkakilpailu 
 

1. Anni Orpana  2. Aino Ruoppi  3. Hannu Tuppurainen 
 

 

8. -luokkalaisten NouHätä! -pelastustaitokilpailun koulun joukkueet 

Hartolan Yhtenäiskoulusta osallistui 8A ja 8B joukkueet. 

 

Kevään yhteishaku, yhdeksäsluokkalaisten jatko-opinnot  

Kuluneen lukuvuoden aikana yhdeksännellä luokalla opiskeli 19 oppilasta.  

Kevään yhteishaussa toisen asteen opintoihin ensimmäisellä hakutoiveella haki 35 % oppilaista 

lukio-opintoihin ja 65 % oppilaista ammatillisiin opintoihin.   

Lukio-opintojen ensimmäiset hakutoiveet suuntautuivat eri lukioihin. Ammatillisten 

perustutkintojen ensimmäiset hakutoiveet jakautuivat moniin perustutkintoihin.    



 

HUOMIONOSOITUKSET 2022 

HYMYOPPILAAT (Lions Club Hartola) 

 

1.    luokka Vilma Carlson  

3.    luokka Panu Orpana 

5A  luokka Mikael Mäntynen 

5B  luokka   Julia Mäyrä 

9.    luokka Markus Porvari 

 
 

RYHTISTIPENDI (Järvi-Hämeen Osuuspankki) Esimerkillinen, luotettava ja vastuullinen oppilas 

 

9. luokka Aino Ruoppi  

 

 

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO (ent. Sariolan Säätiön stipendit)  

Keskiarvoltaan paras oppilas saa tämän stipendin. 

Stipendit myönnetään 9. luokan oppilaille, jotka hoitavat hyvin koulutyönsä ja ovat omalla 

toiminnallaan edistäneet koulunsa työrauhaa, suvaitsevaisuutta ja koulutyöhön kannustamista sekä 

myönteistä ilmapiiriä. 

 

9. luokka Aino Ruoppi  Mia Ikävalko  Markus Porvari 

     Tuomas Pajunen Kuanchira Kaewlee  
 

HELMI SÄÄSTÖPANKIN STIPENDI, ahkera, yritteliäs ja ystävällinen 

9. luokka  Anni Orpana   

SYSMÄN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN STIPENDI, aktiivinen, toiminnallinen oppilas, 

kiinnostunut ympärillä toimivasta yhteisöstään, halu toimia mukana 

7. luokka Onni Koivisto 

HARTOLAN LC:n STIPENDIT  1-8 luokille luokan parhaasta koulumenestyksestä. 

1.   Milla Liukkonen  2.  Aapo Leivo   3.   Elias Parkkinen 

4    Iitu Palm      5A Milla Virtanen   5B. Oiva Koivisto 

6.   Aleksi Ruoppi  7    Tiida Palm       8A  Otto Sormunen 

8B  Helmi Seppälä 

 

 

 



HARTOLAN YRITTÄJIEN STIPENDIT  

6.   Vilma Halme   4. Oleksii Didenko                  5B Manda Paananen 

KONEISTUS SUOMI  OY:N STIPENDI Metallityön taitajalle 

9. luokka Joni Heinonen 

KÄDENTAITAJA/KÄSITYÖN STIPENDI (rakennusliike Tauno Hilden)   

9. luokka Kasper Kuusikko 

SILMUKKA KOUKUSSA -KÄDENTAITAJAN STIPENDI Innokas, oma-aloitteinen ja luova 

kädentaitaja 

8 lk Alina Paananen 

NESTE JARI-PEKAN STIPENDIT terveelliset elämäntavat ja toiset huomioon ottava asenne 

4 lk Aino Salminen  5A lk Iitu Ylönen 

VANHEMPAINTOIMIKUNNAN STIPENDIT stipendien saamisen perusteita ovat esimerkiksi 

huomattava edistyminen koulutyössä omaan tasoon verrattuna, sosiaalisuus, auttavaisuus ja 

huomaavaisuus koko koulussa toimivaa joukkoa kohtaan. 

2. lk Onni Höök    4. lk Eevi Kääriäinen  6. lk Aada Mäyrä 

7. lk Saana Parkkinen  8A lk Eveliina Pöyry  8B lk Eerika Pajunen 

 

KOULUN OMAT STIPENDIT JA PALKINNOT Jaetaan 2 – 4 kpl painotuksena aktiivisuus ja 

osallisuus Hartolan Yhtenäiskoulussa. Aktiivisille välituntiliikkujille jalkapallot. 

9. luokka 

Janne Hokkanen, Aki-Petteri Tonteri, Tuomas Pajunen ja Markus Porvari. 

 

KIRJAPALKINNOT 

 

Jokaiselle 9. luokan oppilaalle jaetaan Sitran lahjoittama ”2040 - Tarinoita demokratian 

tulevaisuudesta”. 

MUNA, ITÄ-HÄMEEN OUTO LINTU (Martti Hyppänen) 

Huomionosoitus henkilölle, joka on erityisesti edistänyt Hartolan Yhtenäiskoulun toimintaa ja 

kehitystä.   

Marketta Husu   Pirjo Kiiski 

  

Kiitos Teille kaikille, jotka olette stipendi- ym. lahjoituksin tukeneet oppilaitamme. 



 

 

ILMOITUKSET 

 

Seuraava lukuvuosi alkaa keskiviikkona 10.8.2022 seuraavasti: 

Luokat 1.- 9.  klo 9.00.  

Jokaisen koulun oppilaan on oltava saapuvilla tai huoltajan on ennakolta ilmoitettava koulun 

rehtorille pätevä syy oppilaan poissaolosta. 

 

Lukuvuosi 2022 – 2023  

 

koulu alkaa    10.08.2022 

syysloma   24.10.2022 – 30.10.2022 

syyslukukausi päättyy to 22.12.2022 

joululoma   23.12.2022 – 08.01.2023 

talviloma   27.02.2023 – 05.03.2023 

 

Vanhempia pyydetään huomioimaan koulun loma-ajat perheen yhteisiä lomia suunnitellessaan. 

Koululaiskuljetuksista saa lisätietoa koulunkäynninohjaaja Mervi Ruokola-Parkkoselta 

044-7432265. 

 

 

Hartolassa 4.6.2022 

 

Tiina Kotila-Paaso 

Rehtori 


